
Basketbal vereniging Volendam beleidsplan 2016 - 2021 1 

 

 

 

 

Beleidsplan   2016 – 2021  
 

Basketbalvereniging Volendam 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s Play Ball BETTER! 
 
 
 

 

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



Basketbal vereniging Volendam beleidsplan 2016 - 2021 2 

Inhoudsopgave 
 
 

1. Inleiding en opzet       
1.1  Inleiding          4  
1.2  Opzet en leeswijzer       5 
 
2.       Resultaten vorig beleidsplan 2010-2015    6 
 
3.   Voorstellen Beleidsplan 2016 -2021      
3.1      Inleiding          7 
3.2      Missie en pijlers        7 
3.3      Visie en ambitie        8 
3.4      Basketbal – doelstellingen      8 
3.5      Omvang vereniging       9 
3.6      Betrokkenheid, sportiviteit & respect     10 
3.7      Structuur, ALV, Kascommissie, Bestuur    11 
3.8      Financiën         14 
3.9      Organisatie, facilitair, vrijwilligersbeleid, evenementen 
          & toernooien        15 
3.10   Arbitrage         15 
3.11   Sponsoring         17 
3.12    Communicatie         18 
3.13   Overzicht doelstellingen 2016 – 2021     19 
 
  
         
Bijlagen: 

1. Resultaten beleidsplan 2010-2015     20 
2. Kader technisch plan       23  
3. Gedragscode sportiviteit en respect     26 
4. Taken en bevoegdheden ALV, Kascommissie, Bestuur  28 
5. Sponsoring          30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Basketbal vereniging Volendam beleidsplan 2016 - 2021 3 

Beleidsplan 2016 - 2021 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2016 – 2021. Het beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de 
Basketbalvereniging Volendam. Het bestuur bestaat per augustus 2016 uit: 
 
 
Dick Bond  voorzitter 
Wil Jonk  secretaris & penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het runnen van een sportvereniging wordt in de snel veranderende en complexer wordende maatschappelijke 
omgeving steeds moeilijker. Bestuurders moeten vaak moeilijke en ingrijpende beslissingen nemen. De tijd 
hiervoor is meestal beperkt en de benodigde informatie in geringe mate aanwezig.  
Bij een beleidsplan gaat het om visie, continuïteit en professionaliteit. Het beleidsplan biedt overzicht  
samenhang in de structuur van de vereniging nu en in de nabije toekomst. Het beleidsplan is ook een 
‘besturingsinstrument’. Voor het bestuur geeft het houvast en dient het als toetsingsinstrument voor de te 
volgen richting. Voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en of het bestuur zich achteraf 
aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding en opzet 
 
1.1 Inleiding  
 
Het tweede beleidsplan kent een geheel andere aanleiding als het eerste beleidsplan van 2010 – 
2015! In 2009 waren we min of meer gedwongen om stevig bij te sturen in het vooral ongeschreven 
beleid vanwege het wegvallen van de hoofdsponsor, het verlies van leden en teams door vergrijzing 
en het gebrek aan vrijwilligers. Nu in 2016 staat de vereniging er veel beter voor. Ten opzichte van 
2010 zien we een forse groei van het aantal leden (van 109 naar 163 ofwel een toename van 50 %), 
een toename van het aantal teams (van 6 naar 14), meer vrijwilligers, meer gediplomeerde trainers 
(van 5 naar 12) en meer leden met een scheidsrechterdiploma (van 21 naar 74). De financiële situatie 
is ondanks de groei nog steeds solide en kwalitatief bracht het seizoen 2015-2016 twee 
kampioensteams. De dames 1 promoveerden (terug) naar de tweede afdelingsklasse en de heren 1 
werden kampioen in de eerste afdelingsklasse en promoveerden naar de landelijke Tweede Divisie. 
Dat laatste is een mijlpaal in de historie van onze basketbalvereniging. Vanaf het oprichtingsjaar 1972 
werd nooit op landelijk niveau gespeeld en nu in 2016 is het zo ver!     
 
Aan de hand van het vorige beleidsplan zijn we er goed in geslaagd om de toenmalige vergrijzing 
geheel om te buigen in een groei van het aantal jeugdleden met 35 % maar ook om het aantal 
kaderleden en het aantal sponsoren te vergroten. Het basketbal heeft weer voldoende body om 
kwantitatief de komende jaren te overleven. Het beleidsplan 2010-2015 heeft haar werk gedaan. 
Dank aan alle leden en overige betrokkenen die hebben meegeholpen om de doelen uit dat plan te 
bereiken. 
 
Zijn we er dan al? Is het werk gedaan? Neen! Er is nog veel werk te doen. Bij de jeugd is het nog niet 
gelukt om in de hoogste afdelingen van het rayon te spelen, laat staan dat we kunnen denken aan 
spelen op landelijk niveau! Dat lijkt nog ver weg te zijn maar dat willen we wel bereiken!  
Het tweede beleidsplan 2016 – 2021 dat nu voor u ligt, zet vooral in op beter basketbal. De focus 
voor 2016 – 2021 ligt primair op het verhogen van de kwaliteit en secundair op het werven van 
jeugdleden op jongere leeftijd, namelijk al vanaf 6 jaar. Beide doelstellingen passen in ons streven 
om in dit beleidsplan vooral te investeren in kwaliteit. Door nieuwe jeugd zo vroeg mogelijk aan te 
trekken en de kwaliteit van de trainingen te vergroten. Dat vereist ook meer gediplomeerd, meer 
ervaren en beter uitgerust kader en meer faciliteiten op het gebied van zaalhuur en materialen. We 
willen meer kwaliteit en daardoor beter basketbal.  
 
De titel van het eerste beleidsplan was “Let’s play ball”. Ons streven naar meer kwaliteit komt tot 
uitdrukking in de titel van ons tweede beleidsplan: “Let’s play ball BETTER”. 
 
Bij een beleidsplan gaat het om visie, continuïteit en professionaliteit. Het beleidsplan biedt overzicht 
en samenhang in de structuur van de vereniging voor nu en voor de nabije toekomst. Het beleidsplan 
is ook een sturingsinstrument. Voor het bestuur verschaft het houvast en fungeert het als kompas 
voor de te volgen richting. Voor de leden geeft het inzicht in de doelen en beweegredenen van het 
bestuur en dient het als toetsingsinstrument (houdt het bestuur zich aan de gemaakte afspraken?).  
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om vanuit een heldere visie een eenduidige structuur aan te 
brengen in de organisatie van de vereniging. Efficiency en continuïteit, zowel in organisatorisch als in 
financieel opzicht, dienen hierbij steeds als basis. De rode draad in dit alles is dat we vooral plezier in 
de basketbalsport hebben.  
 
Het bestuur blijft bij haar keuze om haar plannen vast te leggen in een beleidsplan met een horizon  
van 5 jaar. De visie die het bestuur heeft geformuleerd dient hierbij steeds als leidraad. Deze visie is 
gebaseerd op het concept, waarin het bestuur zich ten dienste stelt van alle ledencategorieën. 
Hiermee wordt bedoeld dat er steeds van wordt uitgegaan dat alle categorieën, binnen de 
beschikbare mogelijkheden, zo optimaal mogelijk dienen te worden gefaciliteerd. 
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Het beleidsplan zal in september 2016 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering. De managementsamenvatting, voor de lezer met weinig tijd, wordt gevormd door 
deze inleiding en paragraaf 3.13 ‘overzicht doelstellingen beleidsplan 2016 - 2021’. 
 
 
 
1.2  Opzet en leeswijzer 
 
Het vorige beleidsplan was zeer uitvoerig omdat het een eerste in zijn soort was. Het bevatte een 
uitgebreide zogenaamde “SWOT (sterkte/zwakte) analyse”, een beschrijving van de structuur, allerlei 
commissies, normen en waarden en uiteraard een missie, visie en doelstellingen. Het eerste 
beleidsplan was hiermee een zelfstandig leesbare blauwdruk van de vereniging.  
 
Bij de opzet van dit tweede beleidsplan hebben we goed gekeken naar de praktijk van de afgelopen 
vijf jaren. Een uitgebreide beschrijving van commissies is, zo hebben we ervaren, weinig zinvol als je 
constateert dat je als kader en leden heel informeel en via uitermate korte lijnen de juiste dingen 
doet met elkaar in een toch vrij kleine organisatie. Met die wijze van werken heb je geen formele 
commissies nodig! Vandaar dat dit beleidsplan compacter van omvang is. Missie, visie en 
doelstellingen voor de komende jaren worden uitgebreid beschreven. Ter voorkoming van 
herhalingen nemen we in het beleidsplan 2016 – 2021 vooral de voorgestelde wijzigingen op en 
verwijzen we voor bestaande en niet gewijzigde onderdelen naar het eerste beleidsplan en/of naar 
bijlagen. Gedragscode en statistieken over de resultaten worden in hoofdlijnen beschreven maar qua 
details weggezet in bijlagen.   
 
Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het beleidsplan 2010 – 2015. Het bestuur vraag zich in alle 
openheid  af:  Wat hebben we voorgesteld in 2010 en wat is daar nu van terecht gekomen? Dat 
inzicht zorgt er voor dat je kunt of zelfs moet bijsturen. Dat inzicht gebruik je om juiste en realistische 
doelstellingen voor de volgende periode voor te stellen. We gaan in op de belangrijkste 
doelstellingen en resultaten. Het detailoverzicht van (de realisatie van-) alle doelstellingen en 
statistieken is terug te vinden in bijlage 1.  
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de periode 2016 – 2021. Wat is de missie, visie en welke doelstellingen horen 
daarbij. Het technisch kader bij die doelstellingen wordt beschreven. We willen immers beter 
basketballen!  Er wordt kort stil gestaan bij voorgestelde wijzigingen in de structuur, de organisatie 
en de faciliteiten. Hoofdstuk 3 sluit af met een totaal en vooral “smart” overzicht van doelstellingen 
voor de periode 2016 – 2021.  
 
In aansluiting op deze 3 hoofdstukken omvat het beleidsplan verder de volgende vijf bijlagen: 
1. overzicht van de resultaten van het eerste beleidsplan 2010 – 2015 met hierin de diverse 
streefwaarden en werkelijk gerealiseerde waarden;  
2. het basketbal-technisch kaderplan; 
3. de gedragscode van normen en waarden, sportiviteit en respect blijven het fundament onder ons 
handelen als speler, coach, kader, arbiter en bestuur; 
4. de taken en bevoegdheden van de bestuursorganen; 
5. sponsoring. 
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Hoofdstuk 2 Resultaten vorig Beleidsplan 2010 - 2015 
 
In het beleidsplan 2010 – 2015 hebben we maar liefst 57 doelstellingen en acties geformuleerd. 
Achteraf bezien was dit een enorm aantal maar dat was inherent aan de fase waarin de vereniging 
verkeerde. Er moest snel het nodige gebeuren!  In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van 
alle doelstellingen met daarbij de mate van realisatie. Het totaaloverzicht van bijlage 1 is als volgt 
weer te geven: 
 

 
 
De doelstellingen die wel en niet zijn gerealiseerd, zijn qua aantal gelijk (elk 22). De belangrijkste 
doelstellingen die zijn gehaald: 

 vergroten ledenbestand, tegengaan van de vergrijzing; 
 elk team minimaal tweemaal trainen per week; 
 verbeteren facilitaire zaken als zaaldienst, materialen en opleidingen kader; 
 evenwichtige/stabiele financiën, sponsoring, communicatie. 

 
Niet gelukt: 

 elk team een gediplomeerde trainer; 
 jaarlijks 10% van de jeugd werven; 
 teams op hoger (rayon-) niveau. 
 

Het vorige beleidsplan ging vooral over kwantiteit. Om de vergrijzing te keren, moesten we meer 
leden en vooral meer jeugd aantrekken. Het volgende overzicht over de periode 2010-2016 van het 
aantal leden laat zien hoe het in werkelijkheid is gelopen: 
 

 
 
Alle doelgroepen zijn fors gegroeid! De seniorleden vanaf 22 jaar zijn gegroeid van 37 naar 66 leden 
(toename 78%, met name door de dames 2, NS-leden en de vrijdaggroep). Het aantal jeugdleden tot 
en met 21 jaar ging van 72 naar 97, ofwel een toename van 35%. En het totaal aantal leden ging van 
109 naar 163, ofwel een toename van 54 en dat is exact 50%. Een enorm succes waardoor het 
basketbal in onze gemeente weer op de kaart staat!   
Voor alle doelstellingen en kengetallen wordt verwezen naar bijlage 1. 

  

Overzicht van voortgang en realisatie van doelstellingen uit het beleidsplan 2010 - 2015
Doelstelling uit beleidsplan 2010-2015 Gerealiseerd Voortgang / opmerkingen

ja nee deels

Totalen: 22 22 13

Totaal 57 doelstellingen: 39% 39% 22%
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Hoofdstuk 3 Voorstellen Beleidsplan 2016 - 2021 
 
3.1 Inleiding 
 
De focus voor de periode 2016 – 2021 ligt vooral op het verbeteren van het basketbal zelf. Betere 
opleiding, betere en zoveel mogelijk (basketbal-)ervaren trainers en coaches, meer basketbal-uren, 
betere arbitrage, beter materiaal etc. We willen groeien in kwaliteit. In 2015 en 2016 is de 
Technische Commissie (TC) effectief gaan functioneren. De TC is kritisch gaan kijken naar de kwaliteit 
van ons spel in de verschillende groepen en de ontwikkeling daarvan in vergelijking met andere 
verenigingen. Winnen we aan kwaliteit en gaat dat op de juiste wijze? De TC heeft de tweede helft 
van 2015 veel gesproken over de kwaliteit en mogelijke oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen 
zijn in een compact document (zie hiervoor bijlage 2 ‘kader technisch plan’) beschreven en 
besproken met het trainerskader op 20 januari 2016. Die sessie was positief. Het biedt het draagvlak 
om de oplossingsrichtingen op te nemen als voorstel in dit beleidsplan. Dit behelst missie, visie en 
doelstellingen. Daarnaast worden de wijzigingen genoemd die we voor ogen hebben in de structuur, 
statuten, omvang van de vereniging, arbitrage, sponsoring en overige onderdelen.     
 
 
3.2  Missie en pijlers  
 
Missie 
Basketbalvereniging Volendam wil een sportclub zijn met een brede basis in de gemeente Edam-
Volendam die voor jong en oud de mogelijkheid biedt om op basis van plezier technisch goed verzorgd 
basketbal te leren en te spelen.  
Wij streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen 
op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en promotioneel vlak. 
 
Pijlers (fundament) 
 
Sportieve ambitie  
Basketbal is een fantastisch dynamisch teamspel dat wij technisch en tactisch zo goed mogelijk willen 
spelen.  
 
Plezier en positieve beeldvorming 
Wij willen dat onze leden echt  plezier beleven aan het trainen, het spelen van wedstrijden en de 
deelname aan andere clubactiviteiten. We willen laten zien dat basketbal een leuke sport is en een 
positief beeld scheppen van onze club. 
 
Sociaal: recht doen aan elk lid, samen sterk, verbonden 
Wij willen een club zijn waarin alle spelers op hun niveau aan bod kunnen komen en waarin iedereen 
de kans krijgt om zijn basketbaltalent te ontplooien. Iedereen is welkom en iedereen kan lid worden. 
Bij oudere jeugd en senioren wordt bekeken in hoeverre er open plaatsen zijn in de bestaande 
teams. 
Wij willen een club zijn waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band is tussen 
spelers, trainers en ouders. Een club waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te 
steken.  
Respect voor elkaar, de tegenstander en de organisatie is uiteraard een absolute vereiste.  
 
Gezondheid en veiligheid 
Gezondheid en veiligheid staan voorop. De gezondheid en veiligheid van onze leden en de financiële 
gezondheid van de club. 
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3.3 Visie en ambitie 
 

 Wij willen elk kind vanaf 6 jaar dat wil basketballen de mogelijkheid bieden zich hierin 
optimaal te ontwikkelen op een didactisch verantwoorde manier, onder deskundige 
begeleiding en binnen een gezonde en veilige omgeving, rekening houdend met de eigen 
leercurve en met aandacht voor plezier in de sport. 

 Onze ambitie is om van het totale kinderaanbod per kalenderjaar primair één tiende aan ons 
te binden. Een tiende staat voor circa 24 kinderen. 

 Wij formeren de primaire jaarlijkse instroom van 6 jarigen tot vaste groepen die we t/m 15 
jaar willen aanhouden. Uitval willen we opvangen door spontane aanmelding op latere 
leeftijd en gerichte extra werving. 

 Vanaf 16 jaar willen we waar mogelijk groeperen naar niveau en persoonlijke ambitie en de 
frequentie en intensiteit van de opleiding daarop aanpassen. Om dit te verwezenlijken wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen ambitieteams en recreatieteams.  

 Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie competitie op zo hoog 
mogelijke niveau aan te bieden, zowel voor jongens als voor meisjes. 

 Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die 
talentvolle spelers in staat stelt op termijn door te stromen naar seniorenteams op landelijk 
niveau en minder talentvolle spelers naar seniorenteams op hun best mogelijke niveau.  

 Met onze seniorenteams (Heren en Dames) hebben wij de sportieve ambitie om zo hoog 
mogelijk te spelen met een maximale inbreng van eigen opgeleide jongeren. 

 Bij Volendam gaan prestatie en plezier hand in hand. De breedtesport geeft de stevige basis, 
die topsport mogelijk maakt. Topbasketbal geeft uitstraling en zorgt voor aanwas waardoor 
de basis versterkt wordt. 

 
3.4  Doelstellingen 

 
Verjonging, verbreding en verbetering van de jeugdopleiding aan de basis (STARTersplan) 
De jeugd is onze toekomst. Wij gaan ons voor primaire werving jaarlijks richten op 6 jarigen. Wij 
willen jaarlijks in september starten met een nieuwe groep die in het eerste jaar kan uitgroeien tot 
maximaal 24 kinderen die in het kalenderjaar van 6 jaar eerder geboren zijn. Die jaarlijkse instroom 
van maximaal 24 kinderen willen we het lopende seizoen en het seizoen daarna 2 keer per week 
toevertrouwen aan een vast deskundig opleidingsteam van minimaal 4 mensen.    
In het tweede jaar formeren we de instroom tot twee U8 teams, die we in principe t/m 15 jaar in 
dezelfde samenstelling willen laten doorgroeien. Uitval willen we opvangen door spontane 
aanmelding op latere leeftijd en gerichte extra werving. 
 
Verbreding van het technisch kader 
Begin 2016 bestaat het technische kader uit 16 personen. In de periode 2010-2015 is het aantal 
gediplomeerde trainers gestegen van 5 naar 12 personen. Voor de periode 2016 – 2021 streven we  
naar minimaal 15 gediplomeerde trainers. Voor de ambitieteams  willen we ervaren trainers  met 
een BT3 diploma.  
We streven er naar dat vanaf het seizoen 2016/2017 uit de ouders van de primaire instroom per 
seizoen minimaal twee nieuwe technische kaderleden worden geworven. Voor de nieuwe 
jeugdteams is dit zelfs een noodzakelijke voorwaarde om competitie te kunnen spelen. Daarnaast 
willen we ook eigen jeugdleden inzetten als trainingshulp en opleiden tot kaderlid.  
 
Verbetering van training en coaching (kwaliteit technisch opereren) 
Betere ondersteuning van het technisch kader door de TC; huidige coaches/trainers ondersteunen 
met hulpmiddelen, oefeningen, praktische hulp en kennisuitwisseling in bijeenkomsten. 
Voor de teams t/m 15 jaar willen we minstens één training laten verzorgen door een ervaren trainer. 
Voor jeugdleden t/m 15 jaar willen we de mogelijkheid scheppen van extra trainingen en meespelen 
in oudere teams. Voor de teamsamenstelling van de jeugd vanaf 16 jaar waar mogelijk selecteren op 
niveau en persoonlijke keuze voor intensivering van het opleidingsprogramma.     
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Spelen op hoger niveau 
De BV Volendam streeft er naar om één seniorenteam blijvend op landelijk niveau en daarnaast 
uiterlijk in 2021 één seniorenteam op het op één na hoogste rayonniveau te laten spelen. Daarnaast 
streven we er naar om uiterlijk in 2021 minstens de helft van alle jeugdteams op minimaal het op één 
na hoogste afdelingsniveau competitie te laten spelen.  
 
  
3.5  Omvang vereniging 
 
De vereniging heeft per ultimo april 2016 exact 163 leden. Hiervan spelen 114 leden in de competitie 
van 2015/2016 en de overige 49 zijn trainingsleden en zogenaamde niet-spelende (NS) leden. De 33 
trainingsleden zijn niet ingeschreven bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB). De NS leden zijn wel 
ingeschreven omdat zij als coach of scheidsrechter verantwoordelijkheden hebben.  
 
In 2015/2016 waren er 14 teams waarvan 12 in de NBB Competitie. Alleen het heren 1 team speelde 
in de 1e afdelingsklasse en promoveert vanaf 2016/2017 naar de Landelijke Tweede Divisie. De 
dames 1 promoveren naar de tweede afdelingsklasse. De heren 2 speelden 4e klasse. De jeugd was 
overwegend laag ingedeeld in de afdelingsklassen.  

 
In de periode 2010 tot 2016 is de vereniging fors gegroeid met 50%! Een prestatie van formaat. Groei 
en vooral groei van onder af is cruciaal om als kleine vereniging te blijven bestaan. In het voorjaar 
van 2016 is een Startersplan opgesteld dat uitgaat van kinderen van 6 jaar. Het werven van deze  
jonge jeugd is één van de nieuwe doelstellingen. Het streven is om te groeien  in overeenstemming 
met de doelstelling uit het vorige beleidsplan met de wijziging dat we jeugd op een ‘nog’ jongere 
leeftijd aan ons willen binden. De meest wenselijke situatie zou zijn dat we de jeugd kunnen indelen 
in teams van gelijk geslacht en hetzelfde geboortejaar. In een matrix ziet dat er uit als volgt:  

 

Klasse Jongens Meiden 
totaal aantal 

leden      

  

  aantal teams   

U-8 groepen 2  2 40 interne competitie 

U-10  2 2 40 regio-competitie 

U-12 2 2 40 NBB-competitie 

U-14 2 2 40 NBB-competitie 

U-16 2 2 40 NBB-competitie 

U-18 2 2 32 NBB-competitie 

U-20 1 1 20 NBB-competitie 

U-22 1 1 18 NBB-competitie 

subtotaal jeugd: 14 14 270   

senioren 5 3 80 NBB-competitie 

recreanten 2 2 40  

niet spelend   10  

Totaal 21 21 400  
Lange termijn streefsituatie  

 
Ter toelichting: 

 We gaan ons bij de werving primair richten op 6 jarigen. We mikken jaarlijks op een nieuwe 
lichting 6 jarigen, jongens en meiden apart. Om de groepen in aantal op peil te houden is 
gerichte werving van oudere jeugd daarnaast ook geboden. 

 Voor de wedstrijden in de NBB jeugdcompetitie gaat onze voorkeur gaat uit naar 10 spelers 
per team. 12 is het  maximaal aantal spelers dat bij NBB wedstrijden mag meedoen. In 
trainingen kan met 12 spelers uitstekend worden geoefend. Wanneer op enig moment de 
teams groter worden dan 12 spelers, wordt een ledenstop/wachtlijst ingevoerd voor dat 
team. 
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 We streven naar een jaarlijkse inschrijving van 10% 6 jarigen uit Edam en Volendam.  We 
gaan hiervoor actief werven bij de scholen in Edam-Volendam. Hiervoor is een apart 
Startersplan gemaakt.  

 Als we er bij een jaarlijkse instroom van gemiddeld 20 kinderen van 6 jaar in slagen om de  
gevormde teams in stand te houden met nieuwe leden van vergelijkbare leeftijd, dan hebben 
we over tien jaar 200 leden van 6 t/m 15 jaar, spelend in 4 startersgroepen (U8), 4 regio-
teams (U10) en 12 NBB teams (vier U12, vier U14 en vier U16). 

 De ervaring leert dat jeugd vanaf 16 jaar minder in verenigingsverband blijft sporten. Om die 
reden achten we het realistisch dat we er van uitgaan dat van 16 t/m 21 jaar uiteindelijk de 
helft van de groepen overblijft. Toch kunnen we zo vanaf 18 jaar zeker nog één jongens- en 
één meidengroep per leeftijdsklasse van twee jaar op de been houden. In totaal komen we 
dan op 270 jeugdleden. Gaan we daarnaast voor een raming van het aantal senioren in de 
toekomst uit van één senior op twee jeugdleden (denk aan 50 twintigers, 40 dertigers en 40 
veertigplussers) dan komen we in totaal op circa 400 leden. 

  Uitgangspunt is een intern tweejaarlijks basisprogramma voor kinderen van 6 en 7 jaar (U8),  
met duidelijke kerndoelen voor kind en ouder. De kinderen spelen onderlinge wedstrijdjes.  

 Met de teams van 8 en 9 jarigen willen we deelnemen aan de regionale jeugdtoernooi-
competitie (U10).  

 Vanaf de U10 competitie participeren ouders als nieuw kader. Ondersteuning aan die ouders 
om hiertoe te komen volgt vanuit de vereniging in de twee U8-jaren (gratis opleidingen voor 
jurylid, trainer, coach, zaaldienst en later tevens voor scheidsen). 

 
3.6   Betrokkenheid, sportiviteit & respect 

 
Betrokkenheid: 
De vereniging speelt haar thuiswedstrijden op donderdagavond, zaterdag (middag en avond) en  
zondag (ochtend en middag), sinds enkele jaren allemaal in dezelfde sporthal (De Seinpaal). De 
trainingen vinden plaats in drie en soms vier sporthallen (dus behalve in de Seinpaal ook in de 
Opperdam, de Kreil en de Schoolstraat) en dat op inmiddels alle dagen van de week! Het voordeel 
van deze keuze is dat er op wedstrijddagen voldoende kader zou moeten zijn voor jury, coach- en 
scheidsrechterstaken. Het afgelopen jaar is gebleken dat het merendeel van de leden prima de 
afspraken nakomt maar dat een klein aantal leden verzuimt. In het seizoen 2016/2017evalueren we 
de werking van het huidige jury- en scheidsrooster om te bezien of aanpassingen nodig zijn.  
 
In het beleidsplan 2010 – 2015 was een doelstelling om de betrokkenheid te vergroten door een 
evenementencommissie aan de slag te laten gaan met activiteiten voor alle leden. Hierdoor zien de 
leden elkaar ook in een niet-basketbal omgeving wat zorgt voor meer binding. In het voorjaar van 
2016 is een nieuwe activiteitencommissie enthousiast gestart met een programma. We zijn verheugd 
met de nieuwe commissie en zien het komend seizoen 2016/2017 de ontwikkelingen met plezier  en 
belangstelling tegemoet.  
 
Sportiviteit & respect: 
De opname van een gedragscode van normen en waarden voor sportiviteit & respect is, net als in het 
vorige beleidsplan, een vanzelfsprekende keuze. De code is nu als bijlage 3 opgenomen. Sportiviteit 
& respect zijn pijlers van onze vereniging.  
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3.7  Structuur, Algemene Ledenvergadering, Kascommissie, Bestuur.   
 
3.7.1  Structuur 
 
De organisatie van de BV Volendam is en blijft eenvoudig. Structuur, processen, taken  en 
bevoegdheden zijn helder beschreven zodat een ieder via het beleidsplan en korte 
communicatielijnen op een directe wijze weet waar hij of zij kan aankloppen. Voor de taken en 
bevoegdheden van de ALV en het bestuur wordt verwezen naar bijlage 4.  
In het vorige beleidsplan was een organisatiestructuur bedacht met meerdere commissies. De 
afgelopen jaren hebben ons geleerd dat we als vereniging daarvoor te klein zijn en vooral informeel 
en met zeer korte lijnen werken. Hierdoor zijn aparte commissies nauwelijks nodig. Om die reden 
wordt voorgesteld om alleen nog een aparte Technische Commissie en een Activiteitencommissie te 
laten functioneren. Andere belangrijke onderdelen als facilitair, arbitrage en communicatie worden  
door één of twee personen uitgevoerd. Dat leidt tot de volgende nieuwe organisatiestructuur: 
 
BV   Volendam              Organisatiestructuur 

 

  
(Facilitair: accommodatie, zaalhuur, sleutels, jurymateriaal,  ballen, extra trainingsattributen, kleding) 

 

 
3.7.2 Algemene Ledenvergadering 
 
Algemeen 
De algemene ledenvergadering is formeel het hoogste orgaan van de vereniging. Aan de algemene 
ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen. Door middel van een algemene ledenvergadering oefenen de leden van een 
vereniging, in een voorgeschreven opgeroepen vergadering bijeen, invloed uit op het functioneren 
van de vereniging. Deze zeggenschap vormt het wezenskenmerk van de vereniging. 
 
De wet beperkt de macht van de algemene ledenvergadering door de expliciete bepaling dat 
besturen niet tot haar competentie behoort. Het bestuur heeft een zelfstandige taak, in casu het 
besturen. Zij heeft een eigen verantwoordelijkheid voor die taak jegens de algemene 
ledenvergadering en de vereniging zelf. Voor de taken en bevoegdheden van de ALV wordt verwezen 
naar bijlage 4. 
 
  

Kascommissie

Technische Commissie Activiteiten Commissie Sponsoring Arbitrage Facilitair Communicatie

Bestuur

Algemene Ledenvergadering
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We stellen ten aanzien van de statuten nu al de volgende wijzigingen voor: 
 
A. Het ophogen van het bedrag voor het verrichten van rechtshandelingen waarvoor en- geen 

krediet is opgenomen in de begroting en-  daarbij tevens een bedrag aan uitgaven ad € 454 te 
boven gaat naar een bedrag van € 3.000. 
De bestaande norm van € 454 is vanwege de groei van de vereniging niet praktisch. Doordat de 
omzet is gestegen zou het bestuur voor elke rechtshandeling van boven de € 454, eerst een 
Algemene Leden Vergadering moeten uitschrijven en toestemming vragen voor een uitgave 
boven de norm. Dat proces duurt zeker twee maanden en vertraagt de gang van zaken. Vandaar 
het voorstel om dit bedrag op te hogen naar € 3.000 wat ongeveer gelijk staat aan 10% van de 
omzet van het seizoen 2015/2016. 
 

B. De statuten van de vereniging dateren van 1990 en zijn inmiddels 26 jaar oud. De statuten zijn 
verouderd en behoeven actualisering. Als voorbeeld van de veroudering wordt de naam van de 
vereniging genoemd die nog steeds officieel is: Basketballvereniging Groot & Koning/Volendam. 
Die naam wordt gewijzigd in Basketbalvereniging Volendam. Bij de NBB loopt al vanaf 2015 een 
traject om circa 400 notarissen op te nemen in een proces om te komen tot standaard statuten 
voor een basketbalvereniging. Het bestuur wil hierbij graag aansluiten en tegen een gereduceerd 
tarief meeliften in het NBB proces om te komen tot actuele statuten. Hopelijk worden in 
augustus 2016 de nieuwe modelstatuten verspreid en wordt een apart voorstel tot 
statutenwijziging voorgelegd aan onze ALV. Daarna volgt snel verwerking via de notaris en de 
Kamer van Koophandel. 

 
3.7.3  Kascommissie 
 

Algemeen 
De kascommissie onderzoekt de financiële jaarstukken (balans en verlies- en winstrekening) van de 
vereniging. Als er bijzondere boekhoudkundige, financiële, fiscale of juridische kennis benodigd is, 
kan de commissie op kosten van de vereniging een deskundige in de arm nemen. Het bestuur is 
verplicht de kascommissie alle gewenste inlichtingen en antwoorden te verschaffen. Het bestuur 
dient op verzoek de commissie de kas en alle waarden te tonen en inzage te verstrekken in alle 
boeken en bescheiden.  De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden die geen 
bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht. De 
kascommissie doet verslag van haar bevindingen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. 
Het was gebruikelijk dat de kascommissie om de 2 jaar zou worden benoemd door de algemene 
ledenvergadering waarbij jaarlijks telkens één van de 2 leden aftreden. In de praktijk is de periode 
van twee jaar tekort gebleken. Voorgesteld wordt om in de nieuwe statuten op te nemen dat de 
kascommissie wordt benoemd voor een periode van vijf jaar wat gelijk staat aan een periode van een 
beleidsplan. Na vijf jaar volgt benoeming van een nieuwe kascommissie die bestaat uit andere leden 
dan degenen die zitting hadden in de laatste. Voor het seizoen 2016 – 2017 is derhalve een nieuwe 
kascommissie nodig.  
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3.7.4 Bestuur 
 

Algemeen 
Het bestuur geeft leiding aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen van de 
vereniging. Het bestuur bestuurt, regelt en leidt op basis van collegialiteit. Het beginsel van het 
collegiaal bestuur komt enerzijds tot uitdrukking in het feit dat het bestuur bestuurt voor alle leden, 
oud-leden, vrijwilligers, teams, commissies, groepen etc. Anderzijds dient elke bestuurder samen te 
werken met zijn medebestuurders wat tot uitdrukking komt in de eindverantwoordelijkheid van het 
bestuur als geheel.  
 
Bij de algemene ledenvergadering is reeds verwoord dat besturen niet tot haar (de alv) competentie 
behoort. Nogmaals wordt benadrukt dat het bestuur een zelfstandige bestuurstaak heeft en een 
eigen verantwoordelijkheid voor die taak jegens de algemene ledenvergadering en de vereniging 
zelf. 
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén bestuurslid kan 
meerdere functies vervullen. De algemene ledenvergadering kan het aantal bestuursleden vanuit de 
leden aanvullen, tot een maximum van 5 (vijf). Voor de taken en bevoegdheden van het bestuur en 
de bestuursleden wordt verwezen naar bijlage 4. 
 
Vervangingslijst: 
Bij langere afwezigheid van een bestuurslid worden de taken overgenomen bij afwezigheid van: 
De voorzitter             door de vice-voorzitter  
De vicevoorzitter     door     secretaris 
De secretaris              door     de penningmeester 
De penningmeester    door     vicevoorzitter 
 
Rooster van aftreden bestuur: 
Bestuursleden nemen vijf jaar zitting in het bestuur. Deze termijn kan telkens met eenzelfde termijn   
worden verlengd. Om de continuïteit te waarborgen kan van het rooster worden afgeweken. Het 
bestaande rooster is als volgt:  
Voorzitter Dick Bond:  aantreden: sept 2006: aftreden en herbenoeming mogelijk in 2011. 
Secretaris en penningmeester: Wil Jonk: aantreden: sept 2007: aftreden en herbenoeming mogelijk 
in 2012. 
 
Uit het bovengenoemde rooster van aftreden blijkt dat we van het rooster zijn afgeweken door de 
huidige bestuursleden langer zitting te laten nemen dan het rooster aangaf. Bovendien zijn tijdens 
het seizoen 2015/2016 twee bestuursleden tussentijds afgetreden. Voor het nieuwe beleidsplan 
2016 – 2021 en de nieuwe statuten wordt voorgesteld om de zittingstermijn van vijf jaar te 
contineren en gelijk te laten lopen met de periode van een beleidsplan. In september 2016 wordt de 
ALV een voorstel aangeboden voor de samenstelling van het bestuur voor de periode van 2016 - 
2021.   
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3.8 Financiën 
 

Algemeen 
De gehele periode 2010 – 2016 is de financiële positie van de “BV Volendam” meer dan solide 
gebleven zoals blijkt uit de volgende grafiek. 
 

 
 
 De omzet is gegroeid van € 19.000 in 2010 naar € 31.000 in 2015 ofwel een toename van 63 %. Het 
Eigen Vermogen is aangegroeid van € 13.000 in 2010 naar € 23.000 in 2015 ofwel een toename van 
77%. Deze toename is grotendeels veroorzaakt door de grote loterij-opbrengst uit 2011/2012. De BV 
Volendam is in 2016 uitermate gezond en heeft voldoende reserve om tegenslagen op te vangen.  
Wel is het zo dat vanaf 2015 tegenover stijgende kosten onvoldoende inkomsten staan.  
 
Doelstelling 
Vanzelfsprekend is de voornaamste doelstelling dat we als vereniging financieel gezond en solide 
blijven. Vanuit de doelstellingen in dit beleidsplan wordt de komende jaren met name geïnvesteerd 
in kwaliteitsverbeteringen. Uitgangspunt blijft dat vrijwilligers hier in grote mate aan zullen 
bijdragen. Het beleid om de bestuurs- en kaderleden een geringe vergoeding voor hun belangrijke en 
zeer gewaardeerde inzet te geven, wordt gecontinueerd.  
De verwezenlijking van de doelstellingen in dit beleidsplan dienen, naast de huidige reguliere 
opbrengsten, met name te worden gefinancierd met additionele sponsor- en/of incidentele 
opbrengsten.  
 
Om de gewenste continuïteit te bereiken en te behouden wordt er in de jaarlijkse begrotingen steeds 
een juiste afstemming nagestreefd tussen opbrengsten, kosten en investeringen. Wanneer 
eenmalige opbrengsten in te grote mate ter dekking van structurele kosten worden aangewend, 
ontstaat hierdoor een mogelijke bedreiging voor de continuïteit. Structurele kosten zullen daarom in 
beginsel moeten worden betaald uit structurele opbrengsten(contributies, subsidies). Opbrengsten 
met een minder zeker of eenmalig karakter, zoals sponsorgelden zijn voor een groot deel  bedoeld 
voor niet structurele veelal eenmalige en/of projectmatige uitgaven. De mate van aanwending voor 
structurele kosten mag geen risico vormen voor de continuïteit van de vereniging.  
Uiteraard zullen de gerealiseerde dekkingen niet altijd één op één lopen, maar er wordt binnen de 
begrotingen wel nadrukkelijk gestreefd naar een solide match. Het totale resultaat van de vereniging 
blijft natuurlijk bepalend voor de jaarlijkse begrotingen. Voorgesteld om in de periode 2016 – 2021 
minimaal weer één grote loterij te organiseren. 
Een uitermate belangrijke doelstelling blijft het streven de contributies laag te houden ten opzichte 
van regio-basketbalverenigingen en ten opzichte van grote verenigingen in Volendam (voetbal en 
handbal). Deze doelstelling is in het vorige beleidsplan goed gerealiseerd. De contributie voor 
senioren is vanaf 2010 slechts gestegen met € 10 tot een contributiebedrag van € 150 in 2016. De 
jeugd is gestegen met € 25 tot een gemiddeld contributiebedrag van € 100. Ten opzichte van collega 
basketbalverenigingen uit de regio is onze contributie uitermate laag. Voor 2016 – 2021 wordt hier 
zoveel als mogelijk aan vastgehouden om hiermee de drempel voor de aanwas laag te houden.  
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3.9  Organisatie, facilitair, vrijwilligersbeleid, evenementen en toernooien  
 
De noodkreet in het vorige beleidsplan om meer te helpen bij de organisatie van de vereniging heeft 
wel degelijk effect gehad. De afgelopen periode is er: 

 Een kwantitatief voldoende werkende scheidsrechters- en jury-organisatie en bezetting 
geweest. De kwaliteit van de arbitrage en jury wordt opgenomen in het onderdeel arbitrage; 

 Een goed werkende zaaldienst geweest. Helaas is dit door trieste omstandigheden geëindigd 
rond medio 2015. Voor deze taak worden vrijwilligers gevraagd; 

 In 2016 een “echte” activiteitencommissie opgestart. Met belangstelling wordt uitgezien 
naar de activiteiten van deze commissie;  

 Groei geweest in het aantal gediplomeerde trainers. Deze kwaliteit is prima ingezet in 
nieuwe jeugdgroepen; 

 
Voor de nieuwe jeugdgroepen vanaf augustus 2016 geldt de regel dat ouders in de loop van het 
eerste seizoen de taken mede gaan uitvoeren.  Het bestuur en het kader begeleiden de ouders met 
korte cursusavonden over regels, handelwijze, trainingsoefeningen, handelwijze vervoer bij 
uitwedstrijden, te komen tot een volwaardig trainer of scheidsrechter etc. Zonder nieuw kader uit 
deze groepen, zal er geen inschrijving volgen in de competitie. Er is dus een stok achter de deur waar 
alle leden natuurlijk tevens in kunnen helpen.  Het blijft van groot belang dat nieuwe vrijwilligers zich 
blijven aandienen voor het vele werk dat moet worden verricht.   
 
Facilitair is van belang dat sporthal de Seinpaal in 2017/2018 wordt gesloopt en wordt vervangen 
door een nieuwe sporthal die aan zwembad de Waterdam wordt gebouwd. Een nieuwe sporthal met 
drie velden in plaats van twee in de Seinpaal, zal zorgen voor veel meer mogelijkheden voor onze 
vereniging. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.  
 

 
3.10  Arbitrage  

 
Algemeen 
In het vorige beleidsplan is uitvoerig beschreven welke doelstellingen werden nagestreefd ten 
aanzien van het verbeteren van de kwantiteit van de scheidsrechters. Dit zou onder andere tot 
uitdrukking dienen te komen in een drastische stijging van het aantal bezitters van 
scheidsrechterdiploma’s. Hierbij geldt dat de beginners starten met een F – diploma en gevorderden 
doorgaan met een E- en vervolgens een D – opleiding. De streefwaarden in het vorige beleidsplan 
waren: 

 D – scheidsen: stijging van 1 naar 2; 

 E – scheidsen: van 3 naar 12; 

 F – scheidsen: van 17 naar 62s.  
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Over de periode 2010 – 2016 is de volgende ontwikkeling doorgemaakt ten aanzien van het aantal 
diplomabezitters: 
 

 
 
De grafiek laat zien dat in werkelijkheid er geen extra D-arbiter bij is gekomen. Dat blijft nog steeds 
één persoon (Wil Jonk). Voor de E-arbiters geldt dat het aantal is toegenomen met 5 stuks tot totaal 
8 leden. Feitelijk bijna een verdriedubbeling! Helaas fluit van deze groep slechts één persoon (Ger 
Molenaar) samen met de D-arbiter wedstrijden voor de NBB op rayon en landelijk niveau.  
 
Voor de F-scheidsen geldt dat de groep diplomabezitters is gestegen van 17 leden in 2009 naar 65 
leden in 2016. Een stijging van bijna 400% waar we enorm blij mee zijn. Van deze groep fluit 
overigens slechts een kleine groep wedstrijden in de vereniging.     
 
Het fluiten van wedstrijden is en blijft moeilijk. Iemand moet een passend karakter en een passende 
instelling te hebben om het hoofd te bieden aan twee teams, twee of meer (assistent-) coaches en 
publiek. Dat leer je alleen maar door enerzijds gedegen kennis van de regels en anderzijds door 
vooral veel wedstrijden te fluiten.  
In de afgelopen periode zijn we vooral kwantitatief gegroeid. Ook voor de arbitrage geldt in de 
komende periode dat we ook en vooral kwalitatief willen groeien. Een ontwikkeling hierbij is dat 
binnen, naar verwachting twee jaren, de NBB elk spelend lid zal verplichten om eerst een 
spelregelbewijs te behalen voordat men mag deelnemen aan wedstrijden. Vanaf september 2015 
kan elk lid van 14 tot en met 18 jaar al zijn spelregelbewijs (ofwel de Masterz) behalen via de website 
van de NBB.  
 
De doelstellingen voor de komende periode: 

 één extra BS4 (oud D) scheidsrechter, dus totaal 2 BS4-scheidsen; 

 zeven extra BS3 (oud E) scheidsen, dus totaal 15 BS3-scheidsen; 

 alle leden vanaf 16 jaar halen verplicht een BS2 (oud F) diploma;  

 alle spelende leden vanaf 14 jaar behalen hun Masterz; 

 jaarlijks twee praktijkavonden voor alle scheidsen waarvan er één verplicht bezocht moet 
worden. 

 
De BV Volendam biedt (gratis) aan: 

 de kosten van de opleidingen; 

 BS2 – opleidingen worden intern in de Opperdam verzorgd (zoals in 2015); 

 BS3 – practica kunnen met een eigen BS4/D – scheids worden gevolgd; 

 jaarlijks twee praktijkavonden.     
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3.11 Sponsoring 
 
De kaders uit het vorige beleidsplan zijn onverkort actueel voor de nieuwe periode 2016 - 2021:  
1. sponsoring dient facilitair te zijn aan de BV Volendam; 
2. geen opname van een sponsornaam in de naam van de vereniging; 
3. in eerste aanleg vooral plaatselijke sponsors; 
4. geen sponsoring van betaalde spelers; 
5. belangrijke focus op jeugd; 
6. evenwichtigheid in de verdeling van sponsorcategorieën en aanwending van sponsorgelden; 
7. sponsoring in geld en/of natura (materiaal/diensten) is mogelijk; 
8. sponsoring geschiedt altijd via bestuursbesluit en zo mogelijk via een contract. 
 
De BV Volendam kan alle vormen van sponsoring prima gebruiken voor haar doelstellingen. In 2010 
zijn sponsorvarianten uitvoerig beschreven maar in de praktijk en achteraf bezien, was dat niet 
noodzakelijk. Via korte lijnen en vooral informele contacten zijn diverse sponsoren binnen gehaald 
waardoor er een vrij constante en veel minder kwetsbare sponsorinkomstenstroom naar de 
vereniging is gaan vloeien. Om die reden kiezen we niet meer voor uitvoerige sponsorvarianten. In 
hoofdlijnen hebben we hoofdsponsoring, subsponsoring (zoals van Kras Recycling) en 
teamsponsoring (de € 500 contacten). In bijlage 5 zijn deze 3 varianten uitgewerkt. Omdat de 
vereniging soms verzoeken krijgt om te sponseren voor een lager bedrag, is nog een vierde variant 
uitgewerkt van € 200 (club van 200). Vormen van incidentele sponsoring (bijvoorbeeld kleding, 
bingoprijzen, ballen etc.) blijven zeer welkom.  
 
Per april 2016 heeft de BV Volendam de volgende sponsoren: 

1. Kras Recycling (doelgroep jeugd); 
2. Molenaar & Zwarthoed (heren 1 en dames 1); 
3. Slijterij De Stient (heren 1 en dames 1); 
4. Gympact (sponsoring in natura – krachttraining voor heren 1); 
5. VD 119 (JU22); 
6. Tom Veerman Risk Consulting (Ju16-1 en JU-12-2); 
7. Vishandel Tell (JU-16-2); 
8. Som Advocatuur (JU-14-1); 
9. Bogi (MU-22); 
10. ETB Sombroek (MU-16). 

 
Doelstelling blijft om één hoofdsponsor te hebben, minimaal één doelgroepensponsor (nu Kras 
Recycling) en voor elk team een teamsponsor. Voor de nieuwe club van 200 hopen we in de periode 
2016 – 2021 op 10 bedrijven of personen die jaarlijks € 200 bijdragen. 
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3.12 Communicatie 
 
In zijn algemeenheid is communicatie de afgelopen jaren sterk veranderd. Facebook, Instagram en 
App-verkeer zijn de meest gebruikte vormen als het gaat om snel nieuws verspreiden. Emails en een 
actuele eigen website komen in dat rijtje daar achteraan. Ook het fysieke overleggen met elkaar is 
veel minder geworden. In die context passen onze vormen van- en doelstellingen over de 
communicatie: 

 Actuele en meer uitgebreide website (content managers zijn welkom!); 

 Facebook (met snelheid veel mensen waaronder ook niet-basketballers bereiken); 

 Groepsapps (voor bestuur, TC, coaches, teams).  
 
Belangrijke onderwerpen blijven besproken worden in fysieke overleggen: 

  De TC gebruikt fysieke overleggen om maximaal tweemaal per jaar met name de trainers en 
coaches bij elkaar te halen om vooral basketbal-technische onderwerpen te bespreken; 

 Het bestuur komt circa eenmaal per 6 weken bij elkaar voor dagelijkse zaken. In 
piekperioden (april/mei en aug/sept) voor NBB-opgaven en het regelen van teamopgave, 
teamindeling en zaalhuur is dat vanzelfsprekend (veel) vaker; 

 Het bestuur blijft streven naar één Algemene Leden Vergadering (ALV) per jaar. In de 
statuten stellen we voor om de minimale eis van het houden van een ALV op twee in plaats 
van één jaar te zetten omdat het in de praktijk niet handig is om een ALV te organiseren als 
er geen echte bespreekpunten zijn.  
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3.13  Doelstellingen 2016 - 2021 
 
In de voorgaande paragrafen zijn in de tekst diverse doelstellingen en acties opgenomen.  
In onderstaande tabel staan ze overzichtelijk op een rij gezet. 
 

  
 
 
Het beleidsplan 2016 – 2021 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering 
van Basketbalvereniging Volendam.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Overzicht van voortgang en realisatie van doelstellingen uit het beleidsplan 2016 - 2021
Blz Doelstelling Gerealiseerd Voortgang / opmerkingen

ja nee deels

1 Jaarlijkse werving van 2 U8-teams (j/m) vanaf 6 jaar  

2 Gemiddeld 10 spelers per team

3 Vanaf 16 jaar groeperen naar niveau en ambitie

4 Per seizoen 2 nieuwe kaderleden erbij (Ouders) of eigen jeugdleden naar kader

5 Betere ondersteuning aan technisch kader door TC

6 Tot 16 jaar minstens 1 training verzorgen door ervaren trainer

7 In 2020 een seniorenteam blijvend landelijke competitie

8 In 2020 1 seniorenteam in afdelingsklasse 2

9 In 2020 1 jeugdteam in hoogste afdelingsklasse

10 In elke leeftijdsklasse minimaal 1 jongens en 1 meisjesteam van u8 t/m u22

11 In 16/17 evaluatie van scheids/jury bezetting/kwaliteit

12 Naleven gedragscode

13 Modernisering van de statuten

14 Modernisering van de kascommissie

15 In aug/sep 2016 voorstel samenstelling bestuur

16 Financieel gezond en solide blijven

17 Minimaal 1 grote loterij houden 

18 Contributies laag houden

19 Blijven werven van nieuwe vrijwilligers

20 Streefaantal D scheidsen van 2 stuks

21 Streefaantal E scheidsen van 15 stuks

22 Iedereen vanaf 16 jaar haalt een F diploma

23 Praktijkavonden: 2 per seizoen

24 Hoofdsponsor binnenhalen

25 Minimaal 1 doelgroepensponsor

26 Voor elk team een teamsponsor

27 Minimaal tweemaal per jaar technisch overleg TC - kader

28 Frequente bestuursoverleggen

29 Minimaal eenmaal per jaar of per 2 jaar een ALV

Totalen: 0 0 0

Totaal 29 doelstellingen: 0% 0% 0%
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Bijlage 1  Statistieken realisatie doelstellingen uit beleidsplan 2010 – 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Blz Doelstelling uit beleidsplan 2010-2015 Gerealiseerd Voortgang / opmerkingen

ja nee deels

7 Jaarlijkse werving van 2 U10-teams (j/m) 1 Elk jaar scholenclinic gehouden maar niet elk jaar 2 teams

7 Gemiddeld 12 spelers per team 1 Te weinig spelers in 2015 in ju22, ju18, ju16, mu 22, d1, h2, h3

7 Jaarlijkse inschrijving van 10% v/d jeugd uit gr 4/5 1 Veel te ambitieus geweest

7 Eerst interne competitie U10, daarna in nbb 1 prima opzet

7 Deelname ouders als kader vanaf u12 1 Ju10, ju 12, ju14, ju16 1 en 2 gelukt, mu16 mislukt

8 Geen drugs bij de BV: zo ja schorsing of einde lidm. 1 Geen enkel incident

8 Naleven algemene gedragscode 1 Incidenten bij mu22 met verbaal geweld en d-fouten

8 D-fouten doorbelasten aan coaches en spelers 1 Met name bij mu22

11 Alle eerste teams minimaal 2x trainen 1 meer dan voldoende gelukt

11 Elk team een eigen gediplomeerde trainer/coach 1 H2, h3, niet gelukt

11 Technische Commissie (TC) maakt overzicht oefenstof 1 Elke leeftijdscategorie heeft minimale eisen ontvangen

11 TC toetst op uitvoering door trainers 1 Nog geen echte structuur

11 TC brengt trainers-coaches elk jaar eenmaal bij elkaar 1 Wel individuele sessies of kleine groepjes

11 Facliteren leden in opleidingen voor trainer 1 Selma, Evelien, Lisa, Kees, Tom

11 TC bepaalt of het niveau v/e trainer voldoende is 1 Goed gelukt maar nog te weinig aanbod van goede trainers

11 Minimaal 2 jeugdtrainers in TC 1 Roeland, Dick, Wil

11 Coördinator jeugd aanstellen 1 Kees heeft deze rol deels en tijdelijk ingevuld

12 Alle jeugdwedstrijden in 1 accommodatie 1 Seinpaal is thuisbasis

12 Alle jeugdwedstrijden op dezelfde dag 1 Qua tijd niet mogelijk en praktisch gebleken

12 Leden pakken jury (vanaf 14 jr) en scheidstaken op (16) 1 Nog steeds lege plekken bij jury en scheidsen

15 Arbitragecommissie instellen (Dick en Wil) 1 Geen issue geweest

15 Streefaantal D scheidsen van 2 stuks 1 Alleen Wil is D

15 Streefaantal E scheidsen van 12 stuks 1 Bij 9 gebleven

15 Streefaantal F scheidsen van 62 stuks 1 In dec 2014 zijn er 30 F's, Voorjaar 2015 nog 42 geslaagden !

16 Streefaantal scheidsen in NBB van 3 stuks 1 In 2015 slechts 1 fulltimer (wel over 2 man Wil-Ger)

16 Jaarlijkse F- en E-cursussen organiseren 1 In 2015 2 F-cursussen i/d opperdam met 42 geslaagden

16 Praktijkavonden: 2 per seizoen 1 Elk jaar 1 avond is gelukt

17 Zaalhuur niet meer bij bestuur maar bij nieuw kader 1

17 Wedstrijdsecretariaat apart 1 Nog bij Wil, splitsing niet efficient vanwege ISS

17 Materialen apart 1 Carla !

17 Zaaldienst opzetten 1 Willem ! Helaas tot nov 2015

17 Korte cursussen voor ouders 1 Jury-sessies Tom/Roeland, Introduktiesessie Dick/Mitch/Wil

18 Bijhouden als leden hun taken niet uitvoeren 1 Niet opgestart

18 Naam niet meer verbinden aan sponsor 1 deelsponsoren werkt perfect

18 Evenwichtigheid in sponsoring behalen 1 zowel jeugd als senioren zijn gespreid

21 Evenementencommissie oprichten 1 Voorjaar 2016 opgestart

21 Evenementen en acties organiseren (klaverjassen etc) 1 Vanaf voorjaar 2016

21 Uitbreiding met een 3-3 toernooi en start-toernooi 1 niet opgestart

21 organiseren regionaal jeugdtoernooi 1 niet opgestart

22 organiseren activiteiten voor donateurs 1 niet opgestart

22 oprichten v/e club van vrienden v/d basketbal 1 niet opgestart

23 evenwichtige financiën realiseren 1 zeer gezond !

23 contributies laag houden 1 Senior in 2010 € 140, 2015: € 150, Junior 2010 € 75  en nu € 100

24 elke maand bestuursoverleg houden 1 deels gelukt

24 elk kwartaal overleg bestuur met commissies 1 helemaal niet gelukt

24 alv eenmaal per jaar 1 niet gelukt

25 uiterlijk in 2015 2 seniorenteams op rayonniveau 1 eind 2015 1 team in rayon net als in 2010

25 uiterlijk in 2015 1 juniorenteam op rayonniveau 1 nog nooit gelukt

27 instellen diverse commissies 1 niet gelukt

28 kascommissie controleert financien jaarlijks 1 soms tweejaarlijks

28 om de 2 jaar kascommissie rouleren 1 nu mike (al jaren) en tom (4 jaar)

30 rooster van aftreden/herbenoemen bestuur volgen 1 geen aandacht aan besteed

31 Werkzaamheden Technische Commissie 1 Deels gelukt, we hebben een TC maar nog te weinig zichtbaarheid

32 Werkzaamheden Facilitaire commissie 1 Deels gelukt maar door individuen en gestuurd door bestuur

33 Werkzaamheden Arbitrage commissie 1 Deels gelukt, geen commissie maar eenpitter

34 Sponsorcommissie 1 Geen commissie maar wel voldoende successen

36 PR en communicatie 1 Nieuwe website en actueel, kan nog beter, voldoende succes

Totalen: 22 22 13

Totaal 57 doelstellingen: 39% 39% 22%  Dus 39% gelukt, 22 % deels gelukt en 39 % niet gelukt
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De doelstellingen uit het beleidsplan zijn tevens weg gezet in diverse statistieken die hieronder 
worden weergegeven: 
 

 
 
 

 
 
Rood is negatief ten opzichte van het streefgetal en groen is positief. 
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Jeugdleden t/m 21 jaar 72 68 90 98 106 96 97

Senioren vanaf 22 jaar 37 39 42 62 59 57 66

Totalen 109 107 132 160 165 153 163

Ingeschreven bij NBB 64 79 89 101 93 104 114

Trimleden 45 28 43 59 72 49 49

Totalen 109 107 132 160 165 153 163
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Streefaantal jeugdleden (t/m 21) 72 75 78 80 82 84 84

Werkelijk aantal jeugdleden 72 68 90 98 106 96 97

Verschil: 0 -7 12 18 24 12 13

Streefaantal seniorleden 37 39 41 43 45 47 49

Werkelijk aantal seniorleden 37 39 42 62 59 57 66

Verschil: 0 0 1 19 14 10 17

Streefaantal totaal  aan leden 109 114 119 123 127 131 133

Werkelijk totaal aantal leden 109 107 132 160 165 153 163

Verschil: 0 -7 13 37 38 22 30
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Aantal teams in NBB 3 8 9 11 10 12 12

recreatieteams 3 2 2 1 3 3 2

Totalen 6 10 11 12 13 15 14

Streefaantal jeugdteams U10 t/m U22 3 3 4 5 6 7 7

Werkelijk aantal jeugdteams U10 t/m U22 3 4 6 8 7 10 10

Verschil: 0 1 2 3 1 3 3

Streefaantal teams in NBB-rayon 1 1 1 1 2 3 3

Werkelijk aantal teams in NBB-rayon 1 1 0 1 0 1 1

Verschil: 0 0 -1 0 -2 -2 -2

Streefaantal teams totaal 6              7 9 10 12 13 13

Werkelijk aantal teams totaal 6 10 11 12 13 15 14

Verschil: 0 3 2 2 1 2 1
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Streefaantal trainers met diploma 5 7 9 14 16 18 18

Werkelijk aantal trainers met diploma 5 5 8 7 10 12 12

Verschil: 0 -2 -1 -7 -6 -6 -6
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Streefaantal D-scheidsen 1 1 1 2 2 2 2

Werkelijk aantal D-scheidsen 1 1 1 1 1 1 1

Verschil: 0 0 0 -1 -1 -1 -1

Streefaantal E-scheidsen 3 4 6 12 12 12 12

Werkelijk aantal E-scheidsen 3 2 7 6 9 8 8

Verschil: 0 -2 1 -6 -3 -4 -4

Streefaantal F-scheidsen 17 47 62 62 62 62 62

Werkelijk aantal F-scheidsen 17 15 34 32 28 65 65

Verschil: 0 -32 -28 -30 -34 3 3

Streef totaal aantal leden met diploma 21 52 69 76 76 76 76

Werkelijk totaal leden met diploma 21 18 42 39 38 74 74

Verschil: 0 -34 -27 -37 -38 -2 -2

Streef totaal aantal scheidsen in NBB 1 1 1 1 2 3 3

Werkelijk totaal scheidsen in NBB 1 1 0 1 0 1 1

Verschil: 0 0 -1 0 -2 -2 -2

Werkelijk aantal leden zonder diploma 88           89           90           121         127         87           89           
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Omzet 18.118   19.073   32.413   27.475   26.626   30.450   nog

waarvan zaalhuur 10.675   12.817   14.054   15.729   16.175   18.000   niet

waarvan nbb-afdracht 6.199     4.973     5.444     7.122     5.921     7.451     bekend

waarvan contributies 9.935     10.705   12.217   14.828   15.420   17.000   nnb

waarvan sponsorinkomsten 3.304     4.680     8.310     6.800     7.000     8.500     nnb

waarvan nettoresultaat 10           -819       10.234   -465       883         -651       nnb

Stand eigen vermogen 13.988   13.169   23.404   22.938   23.821   23.170   nnb
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Bijlage 2  Kader technisch plan 
 

Inleiding  
Belangrijk is dat het technisch plan niet een van bovenaf gedicteerd document wordt dat na lezing 
verder in de kast verdwijnt, maar door iedereen  geaccepteerd en uitgevoerd wordt. Daarom is het 
de bedoeling om het technisch plan en de uitvoering ervan regelmatig te bespreken in het bestuur, 
de TC en met de trainers. Waar nodig moet het plan bijgesteld. Met trainers bedoelen wij verder ook 
coaches en trainer/coaches.    
 
Je gaat basketballen omdat je het leuk vind. En dat moet altijd zo blijven. Plezier vormt dus de basis. 
Verder staat bij de jeugd de ontwikkeling van spelers voorop, niet het ‘moeten’ winnen van de 
volgende wedstrijd.  
Wat leert een jeugdspeler bij BV Volendam? We leren spelers geen systeem, we leren ze 
basketballen: 

 we leiden op tot spelers die hun man 1-1 kunnen verdedigen, zonder hulp van medespelers, 

 we leiden op tot spelers die hun man 1-1 kunnen verslaan, zonder hulp van medespelers, 

 we leiden op tot spelers op die met beide handen even vaardig zijn. 

 we leiden op tot teamspelers met respect voor elkaar en het kader.  

 we differentiëren in principe pas na U16 op positie. 
 
Uitgangspunt 
Uitgangspunt van ons technisch plan is dat het voor iedereen belangrijk en leuk is om basketbal-
vaardigheden zo goed mogelijk aan te leren. We willen alle spelende leden uitdagen om zich te 
blijven ontwikkelen. 
 
Verdedigen 
Een goede verdediging is dé basis van een topteam: ”Defense wins championship” 
Soms willen aanvallend de ballen niet vallen, maar op een goede verdediging kun je altijd bouwen.  
Je kunt altijd hard werken! In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij voetbal leidt bij basketbal de focus op 
een goede verdediging niet tot onaantrekkelijk, maar juist tot aantrekkelijk en spectaculair spel. 
 
Voor een goede verdediging zijn van belang: 

1. In de eerste plaats mentaliteit, inzet, doorzettingsvermogen en conditie. Je moet de absolute 
wil hebben om te gaan voor: “mijn man gaat niet scoren”, of “mijn man gaat niet vrijkomen 
om de pass te ontvangen”. Een goed 1-1 verdediging is dé basis voor succes. 

2. Met stip op twee: Het continu innemen van de juiste positie t.o.v. je man, de bal en de 
basket. Elke keer als je man beweegt, of elke keer dat de bal beweegt (dus bij iedere pass!) 
moet je als verdediger je positie aanpassen. Het is van groot belang om dit vanaf jonge 
leeftijd consequent te trainen tot het een automatisme wordt. 

 
Uiteraard komt er veel meer kijken bij het perfectioneren van de verdediging, zoals de techniek van 
het voetenwerk, tactische afspraken over het verdedigen van een blok, of over switchen, helpen en 
roteren, etc. Maar 80% van het resultaat hangt af van werklust en positiespel. 
  
Aanvallen 
 
Techniek: 
Technische vaardigheden als ball-handling, passtechnieken, en schottechniek zijn uiteraard van groot 
belang en worden van jongs af aan aangeleerd en herhaald en verbeterd. 
Belangrijk verschil tussen redelijke basketballers en topspelers is de handeling-snelheid. 
Een goede pass geven is redelijk eenvoudig te leren. De juiste pass geven, in een split-second, tijdens 
je tweetellen ritme, als je op volle snelheid sprint, vraagt om jarenlange training met heel veel hoog 
tempo passing drills. 
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Tactiek: 
Bij veel verenigingen wordt ons inziens op veel te jonge leeftijd begonnen met tactische 
aanvalsconcepten, zoals screen-away, ingewikkelde out-of-bounce spelletjes of 5-mans 
aanvalspatronen. 
 
Om twee redenen zijn wij hier geen voorstander van: 

1. Het aanleren kost veel tijd, die ten koste gaat van de tijd die je beter kunt besteden aan 
fundamentele technische vaardigheden, zoals passen of vrijlopen. 

2. Een aanval waarbij spelers vrijkomen dankzij ingewikkelde loop-patronen of screens, 
maskeert dat spelers het fundamentele vrijlopen niet beheersen en staat daarme verdere 
verbetering in de weg. 

 
Dit betekent dat we zeker t/m U12 geen tactische aanvalspatronen aanleren, maar ons beperken tot 
het aanleren van 1-1 en 2-2 fundamentals (give and go) en het spelen van een eenvoudige open 
bucket aanval. 
Afhankelijk van de vorderingen kan bij U14 begonnen worden met pick and roll, maar pas vanaf U16 
gaat tactiek (aanvals-systemen) langzaam een serieuze rol spelen. 
Binnen U16, U18 en U20 hanteren we uiteraard één lijn t.a.v. tactiek, die langzaam wordt 
opgebouwd en uitgebouwd zodat spelers worden klaargestoomd voor spelen in de hoogste 
seniorenteams. 
 
Wat wel vanaf de jongste leeftijd wordt aangeleerd is de fast-break. De fast-break is letterlijk en 
figuurlijk “de eerste de beste” aanval. Maar ook hierbij geldt dat bij de jonge jeugd vooral gewerkt 
wordt aan de fundamentals (passen op tempo, handelingssnelheid) en geen focus ligt op het lopen 
van de juiste banen of patronen. Fastbreak bij de jeugd is: “allemaal zo hard mogelijk naar voren 
rennen, en als jij de bal hebt en iemand loopt al verder naar voren dan geef jij zo snel mogelijk de 
pass aan hem (of haar)”. 
 
Transitie 
Transitie, het snel omschakelen van aanval naar verdediging of andersom, vraagt speciale aandacht. 
Het is in principe niet moeilijk, maar vraagt veel oefening om tot automatisme te worden. De basis is 
simpel: zodra wij de bal hebben beginnen we onmiddellijk te rennen voor de fast-break, en volgt 
onmiddellijk de outlet-pass; als we de bal kwijt zijn, sprint je onmiddellijk terug richting eigen basket 
en zorg je dat je eerder terug bent dan de bal. 
Uiteraard vraagt ook transitie om veel oefening om het tot automatisme te maken. 
 
Atletisch vermogen en coördinatie 
Voor basketbal zijn naast technische vaardigheden, met name ook een goede motoriek nodig, 
explosief vermogen en een goede coördinatie. Bijvoorbeeld: vanuit sprintsnelheid in 2 tellen 
afstoppen, tegelijkertijd de bal vangen, de verdediger in de gaten houden, zien waar de medespelers 
staan en onmiddellijk in één vloeiende beweging een schot, dribbel of pass maken. 
Wij zijn van mening dat het goed is om met specifieke oefeningen atletisch vermogen en coördinatie 
te verbeteren, om een betere basis te leggen voor technische vaardigheden. 
 
Trainingsopbouw 
Om een goede training te geven is het nodig dat je zorgt voor een adequate opbouw. Om één 
redelijke training te geven is niet zo lastig, maar er moet door het hele seizoen natuurlijk een goede 
opbouw in zitten. Als trainer bereid je dus elke training voor en hou je tevens rekening met de totale 
opbouw. 
 
In het begin van het seizoen stel je een plan op van wat er dat jaar allemaal moet gebeuren. Zoals: 

 de fundamentals die ze na dat jaar moeten beheersen, 

 in hoeverre moeten er aanvallende spelletjes bekend zijn, 

 wat willen we verdedigend bereiken, 

 hoe bouwen we het conditioneel op. 
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Het seizoen beslaat ongeveer 8 maanden en loopt van eind augustus t/m juni. Een goede trainer 
maakt een globaal plan, met daarin de onderwerpen die hij/zij per maand wil behandelen. Denk 
naast aanleren van nieuwe dingen ook aan herhalen/verbeteren van bekende zaken! 
Dit jaarplan moet hij voor zichzelf elke maand controleren en eventueel corrigeren. Het is daarom 
erg belangrijk dat de trainingen goed zijn voorbereid en op papier gezet. Na elke training evalueert 
de trainer wat wel en van wat niet goed gegaan is. Dat is dan de basis voor de volgende training. Als 
iets niet goed gaat kun je op training wel doorgaan met een andere oefening, maar dat onderwerp 
moet zeker de volgende keer weer aan bod komen. Als iets wel goed gaat mag dat natuurlijk ook 
weer terugkomen want in dit spelletje kan herhalen geen kwaad. 
 
Richtlijnen 
 
We willen voor de technische uitvoering uitgaan van twee richtlijnen: 

1. de gedragscode voor spelers, trainers en ouders; 
2. de technische eisen per leeftijdsgroep (hiervoor kunnen we onder meer uitgaan van het 

LTAD (Long Term Athlete Development) model, waarbij optimale ontwikkeling van iedere 
speler binnen de eigen mogelijkheden centraal staat).  
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Bijlage 3    Gedragscode Sportiviteit & respect: 
 
De NBB verplicht verenigingen al vanaf 2009 beleid vast te stellen rond het thema sportiviteit & 
respect. De NBB, onderdeel rayon Noord Holland heeft medio 2010 een eigen commissie sportiviteit 
& respect opgericht waar men terecht kan voor klachten etc. De procedures en contactpersonen zijn 
terug te vinden op dunk.nl. Het bestuur van BV Volendam stelt de volgende codes voor: 
 

Algemene Gedragscodes: 
 Respecteer de regels van de basketbalsport.  

 Respecteer de mede- en tegenstander binnen het basketbal.  

 Behandel alle deelnemers in het basketbal gelijkwaardig.  

 Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij het basketbal.  

 Samen staan voor een faire beoefening van de basketbalsport.  

 Drugsgebruik wordt niet getolereerd. Na een eerste vergrijp volgt een schorsing van twee weken, na 
een tweede vergrijp volgt royement van het lidmaatschap. 

 Boetes als gevolg van diskwalificerende fouten (D-fouten) zijn voor rekening van de coach en/of speler 
die de fout heeft opgelopen. 

       

Sporters:  
 Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters.  

 Presteer zo goed mogelijk, speel volgens de regels en vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk.  

 Aanvaard beslissingen van scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat dan na de 
wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met scheidsrechters en probeer samen 
verbetering te brengen.  

 Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.  

 Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.  

 Toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning.  

 Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of teamleden aan te 
moedigen zich onsportief te gedragen.  

 Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag.  

 Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je 
trainer, coach, je teamgenoten of je ouders.  

 Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en 
jury) die ervoor zorgen dat in basketbal mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. 
Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.  

 

Trainers en Coaches:  
 Wees redelijk in eisen ten aanzien van de energie en het enthousiasme van spelers. Moedig hen wel 

aan zich optimaal in te zetten.  

 Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.  

 Deel, waar mogelijk, spelers in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.  

 Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker 
evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.  

 Bedenk dat spelers voor hun plezier basketballen en iets willen leren. Winnen of verliezen is slechts 
een onderdeel van het spel.  

 Maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Een goed voorbeeld 
doet goed volgen. Pesten wordt niet getolereerd.   

 Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de 
vaardigheid van de jongeren/volwassenen.  

 Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de coach van de tegenstander 
en voor de beslissingen van de scheidsrechters.  

 Spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.  

 Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling bij 
jongeren. 

 Let op je gedrag tijdens trainingen en wedstrijden door niet te schreeuwen en te vloeken. Wees een 
goed voorbeeld voor je spelers.  

 



Basketbal vereniging Volendam beleidsplan 2016 - 2021 27 

Scheidsrechters:  
 Zorg voor een goede wedstrijdvoorbereiding.  

 Wees op tijd aanwezig om op tijd met de wedstrijd te kunnen beginnen.  

 Met vooraf een praatje met beide coaches en stel je neutraal op.  

 Houdt je kennis van de spelregels en scheidsrechtertechnieken goed bij om optimaal leiding te kunnen 
geven.  

 Pas de spelregels toe die horen bij het niveau en de leeftijd van spelers.  

 Gebruik uw kennis en gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van spelers tijdens het 
basketballen gewaarborgd blijft.  

 Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. Een goed voorbeeld doet goed 
volgen.  

 Geef daar waar verdiend teams een compliment voor hun goede spel en hun correcte gedrag. Spreek 
spelers en coaches ook aan wanneer het gaat om incorrect gedrag.  

 Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.  

 Beoordeel opzettelijk "foul play" als onsportief en moedig eerlijk spel aan.  
 

Ouders en verzorgers:  
 Forceer uw kind nooit en gedraag u sportief. Een goed voorbeeld doet goed volgen.  

 Bedenk dat kinderen basketballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen.  

 Moedig spelers altijd aan om volgens de regels te spelen.  

 Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere 
vaardigheid en het worden van een goede speler.  

 Maak een kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een 
wedstrijd heeft verloren.  

 Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Moedig goed spel van beide teams aan.  

 Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden.  

 Val een beslissing van een scheidsrechter nooit in het openbaar af.  

 Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens basketbalactiviteiten te voorkomen.  

 Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, coaches, scheidsrechters en officials). Zij 
investeren hun vrije tijd en kennis om het basketballen mogelijk te maken.  

 
Toeschouwers:  

 Denk eraan dat spelers voor eigen plezier deelnemen aan de basketbalsport.  

 Moedig spelers altijd aan om volgens de regels te spelen.  

 Gedraag u correct en vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van 
spelers, coaches, scheidsrechters en officials.  

 Moedig goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam aan tijdens een wedstrijd.  

 Toon respect voor tegenstanders, scheidsrechters en officials. Zonder hen zou er geen 
wedstrijd zijn.  

 Maak een speler nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gemaakt wordt gedurende 
een wedstrijd of training.  

 Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden.  

 Respecteer de beslissingen van scheidsrechters.  

 Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.  

 Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.  
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Bijlage 4  Taken en bevoegdheden bestuursorganen 
 
Taken en bevoegdheden Algemene Ledenvergadering: 
De algemene ledenvergadering behandelt de agenda en dechargeert het bestuur voor het gevoerde 
beleid en het financiële beheer. Onder “algemeen” is reeds aangehaald dat aan de algemene 
ledenvergadering alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maanden augustus/september een algemene 
ledenvergadering gehouden waarin de navolgende vaste agendapunten worden behandeld; 
 
- Notulen laatste vergadering 
- Jaarverslag 
- Jaarstukken (balans en verlies- en winstrekening) 
- Verslag of verklaring van de kascommissie 
- Verkiezing van een volgende kascommissie  
- Begroting van het volgende verenigingsjaar 
- Vaststelling van de contributie in het volgende verenigingsjaar 
- Verkiezing van de voorzitter en andere bestuursleden  
- Instelling en verkiezing van eventuele commissies 
- Voorstellen van het bestuur 
- Voorstellen ingediend door de leden  
- Rondvraag 
 
Verder heeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot: 
 
- het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen 
- het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar  
  verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een  
  ander verbindt 
- het verrichten van rechtshandelingen waarvoor en- geen krediet is opgenomen in de begroting en- 
  daarbij tevens een bedrag aan uitgaven ad € 3.000 te boven gaat.  
- het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging krediet wordt verleend 
- het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is 
  begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet  
- het aangaan van dadingen 
- het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten 
 
Taken en bevoegdheden Bestuur: 
 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging binnen al haar facetten 
op zowel strategische, organisatorische, financiële, (basketbal-)technische en maatschappelijke 
gronden. Het bestuur ontwikkelt op strategisch niveau een visie die de continuïteit waarborgt. Het 
bestuur zet de strategische visie om in beleidsplannen op zowel korte- als lange termijn. Bovendien 
draagt het bestuur zorg voor het eventueel tijdig bijstellen van beleidsplannen en voor het toetsen 
van de uitvoering. 
 
Taken- en activiteitenomschrijvingen bestuur en bestuursleden 
 
Bestuur 
- Zorg  dragen voor het financiële beheer (het vermogen van) de vereniging 
- Het opmaken van een jaarverslag en jaarstukken (balans en verlies- en winstrekening) en het 

tijdig aanbieden van genoemde stukken aan de algemene ledenvergadering 
- Het opmaken van een begroting en de bewaking van de budgetten  
- Het vertegenwoordigen van de vereniging “naar buiten”  
- Het voorbereiden van besluitvorming binnen de vereniging 
- De zorg voor het goed functioneren van commissies  
- Zo nodig het instellen van nieuwe commissies 
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- Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering 
- Het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering  
- Het opstellen van een rooster van aftreding 
- Het beleggen van bestuursvergaderingen zo vaak dat benodigd is 
- Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende 

zaken 
- Het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten 
- Voor de besluiten waarvoor goedkeuring is vereist van de algemene ledenvergadering wordt 

verwezen naar dat hoofdstuk. 
 
Aandachtgebieden, taken en verantwoordelijkheden bestuurders: 
 
Voorzitter 
- geeft leiding aan het bestuur 
- eerste representant van het bestuur 
- zorgt voor en controleert de taakverdeling binnen het bestuur 
- bevordert de eenheid binnen het bestuur 
- legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering 
- stimuleert het verenigingsleven 
- ontplooit en bevordert strategische en beleidsinitiatieven 
- voorzitter TC, contactpersoon techniek & tactiek 
- contactpersoon gemeente 
 
Vice-voorzitter 
- evenementen & toernooien, voorzitter activiteitencommissie 
- pr en communicatie 
- representatie,  
- sponsoring, contactpersoon sponsors 
- contactpersoon zaaldienst en materialen 
 
Secretaris 
- behandelt in- en uitgaande correspondentie 
- informeert bestuur over lopende zaken 
- notuleert bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en zorgt voor verspreiding 

notulen 
- houdt de besluitenlijst en de actielijst bij 
- contactpersoon facilitair met name wedstrijdsecretariaat 
- contactpersoon arbitrage 
- contactpersoon NBB 
 
Penningmeester 
- draagt zorg voor de financiële administratie 
- stelt begroting op en bewaakt de voortgang 
- brengt financieel verslag uit aan de algemene ledenvergadering 
- rapporteert halfjaarlijks de financiële voortgang 
- contactpersoon facilitair met name ledenadministratie 
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Bijlage 5 Sponsoring 
 
De BV Volendam onderscheidt vier mogelijkheden voor sponsoring en financiële ondersteuning: 

1. Hoofdsponsoring 
2. Teamsponsoring 
3. Club van 200 
4. Vrienden 

 
1. Hoofd sponsoring 
Hoofdsponsors zijn sponsors die de vereniging financieel ondersteunen, waarvoor al dan niet 
reclame-uitingen worden geplaatst. Een hoofdsponsor kan zich verbinden aan de hele vereniging 
(Topsponsor), of aan een brede doelgroep (bv jeugd), dan wel een bepaald doel (bv internationaal 
toernooi) . 
  
De opbrengst uit hoofd sponsoring wordt voor 25 % aangewend voor de vereniging in zijn 
algemeenheid en voor 75 % in overleg met de hoofdsponsor voor de gekozen doelgroep. Van de 
laatstgenoemde 75 % dient minimaal de helft te worden besteed aan faciliteiten die het 
basketbalniveau verhogen (bijvoorbeeld meer zaaluren voor training, betere trainers). Een 
hoofdsponsor kan en mag een hoger bedrag afspreken in overleg met het bestuur. Ook andere 
bedragen en invulling kunnen altijd via overleg met het bestuur worden besproken. De aanwending 
vindt altijd plaats binnen de kaders van de sponsoring.   
 
 
   Prijsstelling hoofdsponsoring   

Type hoofdsponsoringen in euro’s op jaarbasis Invulling 

De hele vereniging  (Topsponsor) €. 4.000  

Overige doelgroepen / doelen  €. 2.000  

 
Wederdiensten hoofdsponsoring: 

 verbinding van bedrijfsnaam aan de doelgroep 

 vermelding in alle correspondentie van de vereniging (opname in marge in huisstijl) 

 vermelding in alle acties die betrekking hebben op de doelgroep  

 vermelding op achterzijde shirts van de doelgroep (indien sponsor shirts aanschaft) 

 vermelding op (door de sponsor aan te schaffen) trainingspakken, shooting shirts en/of 
tassen. 

 vermelding in wedstrijdverslagen op de website en 6 keer per jaar in de Nivo  

 vermelding op homepage website www.basketbalvolendam.nl 

 vermelding op sponsorpage website met doorlink naar bedrijfswebsite 

 aparte page op website basketbal in te vullen door hoofdsponsor 

 interview met hoofdsponsor bij aanvang sponsoring, uiting op website en in Nivo en in 
regionaal weekblad 

 vermelding in programmablad bij alle evenementen en toernooien dat er een hoofdsponsor 
is met bedrijfsnaam 

 vermelding op mobiel reclamebord in sporthal (onder voorbehoud toestemming gemeente)    
 
 
 
  

http://www.basketbalvolendam.nl/
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3. Team sponsoring 
Teamsponsors zijn sponsors die een bijdrage leveren aan één of meer teams van de vereniging.  
De opbrengst uit teamsponsoring bestaat uit een vast bedrag (zie onderstaande tabel) dat wordt 
aangewend voor de vereniging in zijn algemeenheid. Daarnaast staat het de teamsponsor vrij 
bedragen te verstrekken voor de aanschaf van faciliteiten (variërend van zaaluren tot 
trainingspakken, ballen, shirts etc.). Een teamsponsor kan en mag een hoger bedrag afspreken in 
overleg met het bestuur. De aanwending vindt altijd plaats binnen de kaders van de sponsoring.   
 
Prijsstelling teamsponsoring: € 500 per jaar gedurende 3 jaar. 
 
Wederdiensten teamsponsoring: 

 verbinding van de bedrijfsnaam aan het team 

 vermelding in wedstrijdverslagen van het team op de website en 6 keer per jaar in de Nivo  

 vermelding als teamsponsor in acties die betrekking hebben op het team 

 vermelding op voorzijde shirts van de doelgroep (indien sponsor shirts aanschaft) 

 vermelding op (door de sponsor aan te schaffen) trainingspakken, shooting shirts en/of 
tassen. 

 Vermelding op sponsorpage website met doorlink naar bedrijfswebsite 

 vermelding op teampage website www.basketbalvolendam.nl 

 interview met teamsponsor bij aanvang sponsoring, uiting op website en in Nivo 

 vermelding op mobiel reclamebord (bord van de sponsor) in sporthal bij wedstrijden van het 
team (onder voorbehoud toestemming gemeente)    

 
3. Club van 200 
Leden van de Club van 200 zijn sponsors die een jaarlijkse bijdrage van € 200 leveren aan de BV 
Volendam die zal worden ingezet voor met name jeugdactiviteiten.  
 
Prijsstelling Club van 200: € 200. 
 
Wederdiensten Club van 200: 

 Vermelding op aparte sponsorpage Club van 200 op de website met doorlink naar 
bedrijfswebsite 

 interview met teamsponsor bij aanvang sponsoring, uiting op website.  
 
4. Vrienden van de Basketbalvereniging Volendam 
Vrienden van de Basketbalvereniging Volendam zijn donateurs voor één of meerdere jaren.  
 
Prijsstelling vriendendonatie: jaarlijks € 50 (of meer). 
 
Wederdiensten Vrienden van de Basketbalvereniging Volendam: 

 Vermelding op aparte vriendenpagina  op de website 

 Recht op deelname mixtoernooi en aansluitend feest.  
 


